
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Abstrakt 

Cílem diplomové práce je vytvořit akciové portfolio z tržně podhodnocených akciových 

titulů, které bude dosahovat v následujících pěti letech vyššího růstu než index Standard and 

Poor’s 500, který je měřítkem vývoje celého amerického akciového trhu. Akcie byly vybrány 

pomocí stanovených kritérií a následně byly analyzovány. Vytvořené portfolio bylo 

porovnáno s vývojem ceny indexu Standard and Poor’s 500. 
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Abstract 

The main goal of this thesis is to create a stock portfolio consisting of undervalued stocks, 

that will achieve higher growth than the Standard and Poor’s 500 index in the next five years, 

while the index is the measure of the whole US stock market. Stocks were chosen using 

specified criteria and then analyzed. Resulting portfolio was compared to the price 

development of the Standard and poor’s 500 index.  
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1 Úvod 

Investice je záměrná činnost, při které je obětováno určité stanovené množství peněz 

v současnosti za očekávaný, ale nejistý, tok peněžních prostředků v budoucnosti.  Ve 

finančním světě se pod pojmem investice rozumí koupě určitého finančního aktiva, například 

akcie, dluhopisu, podílového listu a jiných, s cílem dosáhnout zisku ať už formou pravidelně 

vyplácené odměny nebo rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou.  

Investování do akcií je mnohdy širokou veřejnosti označováno za vysoce rizikové, ať už 

třeba z důvodu finančních krizí, krachů akciových společností, propojení jednotlivých trhů a 

přehnané reakci investorů na aktuální zprávy. Riziko, které je spojeno s investováním do 

akciových trhů, se dá výrazně snížit správným způsobem výběru akcií, který je založen na 

hledání podhodnocených akcií, jejichž tržní hodnota je nižší než účetní. Pokud taková akciová 

společnost dosahovala v letech dobrých účetních hodnot a její pokles byl zapříčiněn například 

právě přehnanou reakcí trhu na určitou zprávu, jedná se možná o dobrou investici. Takové 

akcie mají potenciál vyššího růstu. 

Cílem diplomové práce je vytvořit akciové portfolio z tržně podhodnocených akciových 

titulů, které bude dosahovat v následujících pěti letech vyššího růstu než index Standard and 

Poor’s 500, který je měřítkem vývoje celého amerického akciového trhu. 

Práce je rozdělena do několika částí. Po představení společnosti Československá 

obchodní banka, a.s., v jejíž spolupráci byla diplomová práce řešena, bude popsána 

problematika tvorby a řízení akciových portfolií. Následně budou stanoveny kritéria pro výběr 

podhodnocených akcií, které budou aplikovány a poté vybrané tituly analyzovány. Konečné 

portfolio bude porovnáno v prvním kvartálu roku 2016 s indexem Standard and Poor’s 500. 
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2 Československá obchodní banka, a.s. 

Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB), působí v České republice jako univerzální 

banka, která je stoprocentní dceřinou společností belgické KBC Bank NV se sídlem 

v Bruselu. ČSOB byla založena v roce 1964 státem jako banka, která poskytovala služby 

v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací s působností na 

československém trhu. Privatizována byla v roce 1999, kdy se stala majoritním vlastníkem, 

později v roce 2007 jediným vlastníkem, belgická KBC Bank. Belgická KBC Bank je 

stoprocentní dceřinou společností mezinárodní skupiny KBC Group, která se zabývá 

bankovnictvím a pojišťovnictvím. V roce 2000 převzala ČSOB Investiční a poštovní banku 

(IPB). Československá obchodní banka, a. s. působila do konce roku 2007 na českém i 

slovenském trhu, kdy byla slovenská pobočka ČSOB transformována do samostatné 

právnické osoby. KBC Group uspořádala 1. ledna 2013 své aktivity na klíčových trzích do tří 

divizí, tedy Belgie, Česká republika a Mezinárodní trhy. 

Československá obchodní banka poskytuje své služby všem klientským segmentům, tedy 

fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. 

ČSOB působí v retailovém bankovnictví pod základními obchodními značkami - ČSOB, Era 

a Poštovní spořitelna. 

Skupinu ČSOB tvoří banka a společnosti na území České republiky, ovládané přímo či 

nepřímo ČSOB, případně KBC. Skupinu tvoří Hypoteční banka, ČSOB Pojišťovna, 

Českomoravská stavební spořitelna, ČSOB Leasing, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Asset 

Management, ČSOB Factoring a skupina Patria [19]. 
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2.1  Základní údaje o společnosti 

V tabulce 1 jsou uvedeny základní údaje o společnosti. 

 

Tab. 1 Základní údaje 

Obchodní firma Československá obchodní banka, a. s. 

Sídlo Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

Právní forma akciová společnost 

Základní kapitál 5 855 000 020 Kč (splaceno 100 %) 

Předmět podnikání banka 

Identifikační číslo 00001350 

Kód banky 0300 

Orgán dohledu Česká národní banka (ČNB), Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

 

V tabulce 2 jsou uvedeny informace o celé skupině ČSOB. 

 

Tab. 2 Skupina ČSOB v číslech 

  31. 12. 2013 31. 12. 2014 

Zaměstnanci skupiny ČSOB 7241 7406 

Zaměstnanci (banka) 6253 6424 

Klienti (banka; v mil.) 2,9 2,9 

Uživatelé internetového bankovnictví (banka; v mil.) 1,5 1,5 

Pobočky ČSOB (Retail/SME + CORP) 245 243 

Era finanční centra 74 76 

PS - obchodní místa České pošty cca 3100 cca 3100 

Bankomaty 1006 1047 
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V následující tabulce 3 jsou uvedeny klíčové ukazatele skupiny ČSOB. 

 

Tab. 3 Klíčové ukazatele skupiny ČSOB 

  31.12.2013 31.12.2014 

Bilanční suma (mld. Kč) 963 866 

Úvěrové portfolio (mld. Kč) 441 480 

Vklady celkem (mld. Kč) 559 585 

Poměr úvěrů ke vkladům 75,9% 76,4% 

Kapitálová přiměřenost skupiny 15,6% 17,5% 

 

V tabulce 4 jsou uvedena hodnocení jak skupiny ČSOB, tak i mateřské společnosti KBC 

Bank. 

 

Tab. 4 Rating ČSOB 

Rating Moody's   S&P   

  ČSOB KBC Bank ČSOB KBC Bank 

Dlouhodobý A2 A2 A A 

Krátkodobý Prime-1 Prime-1 A-1 A-1 

 

2.2 Strategie skupiny ČSOB 

Skupina ČSOB chce být referencí v bankovnictví a pojišťovnictví prostřednictvím 

uvedení klienta do centra našeho dění a dosahování udržitelného růstu. To vše pomocí kultury 

PEARL. [19] 

ČSOB patří k třem největším poskytovatelům finančních služeb na území České 

republiky a je lídrem na trhu hypoték, investic, privátního bankovnictví, stavebního spoření a 

leasingu. 

Ambicí skupiny ČSOB je dosahovat vysoké udržitelné výkonnosti ve svých aktivitách. Za 

tímto účelem management skupiny průběžně vyhodnocuje své strategie a řídí portfolio aktivit. 

Klíčové zdroje, tedy lidský kapitál, kapitál, likvidita a investice do rozvoje jsou alokovány do 

oblastí, které odpovídají ambici skupiny ČSOB. Skupina zdokonaluje své pozice na trhu 

s orientací na tvorbu hodnoty a zaměřuje se na dlouhodobý vývoj portfolia svých aktivit, dále 

provádí strukturální změny ve svých obchodních aktivitách s cílem přiblížení se klientovi a 
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zvýšení vlastní efektivity provozního modelu a buduje dovednosti, které jsou kritické pro 

budoucí úspěch. 

Skupina ČSOB upravuje svůj obchodní model v reakci na vnější a vnitřní změny, jako 

jsou například trendy v digitalizaci a komoditizaci tradičních bankovních a pojišťovacích 

produktů a služeb, tak, aby lépe vyhovoval a sloužil potřebám klientů a zároveň posílil 

klíčové dovednosti se záměrem udržení vlastní pozice na trhu finančních služeb.  

Cílem skupiny ČSOB je vybudovat integrované prostředí bankovních a pojišťovacích služeb, 

které budou přinášet klientům nevšední zážitek především tím, že:  

 klient si bude moct sám určovat rozsah služeb, o které má zájem, bude neustále 

v centru dění  a ČSOB bude schopno komplexně řešit jeho životní situace; 

 umožnění klientovi dle jeho výběru volně přecházet navzájem mezi různými způsoby 

interakce s bankou; 

 schopnost postupně propojovat služby za hranicí obvyklých bankovních a 

pojišťovacích služeb a produktů 

Samozřejmostí korporátní filozofie skupiny ČSOB je společenská odpovědnost, která je 

zaměřena na čtyři primární oblasti: odpovědné podnikání, vzdělávání, diverzita a regiony. 

Strategie skupiny stojí na základech kultury PEARL, jenž zahrnuje těchto pět principů: 

výkonnost, zmocňování, zodpovědnost, vnímavost a lokální ukotvení. [19] 
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3 Akciové portfolio 

Proces tvorby akciového portfolia je náročná a komplexní činnost zahrnující vědomosti z 

oblasti jako jsou například ekonomie, podniková ekonomika, účetnictví a jiné. Před 

samotným započetím tvorby akciového portfolia budou definovány základní postupy a 

způsoby, které se používají při této činnosti.  

3.1 Benchmarking  

Benchmarkem bývá nejčastěji index trhu, který slouží k porovnání výkonnosti 

akciového portfolia. V oblasti portfolií existuje vázanost na benchmark, který se dělí na tři 

typy.  

Prvním je portfolio, které kopíruje stanovený index, tedy v tomto případě benchmark. 

Jedná se o kombinaci cenných papírů a jejich vah, které jsou stejné s daným indexem, proto 

není možné odchýlení se od benchmarku. 

Druhým typem je portfolio následující benchmark, kde portfolio manažer může měnit 

váhy jednotlivých titulů vzhledem k  aktuálnímu dění na světových trzích při zachování 

obsahu stejných titulů jako v indexu, nebo má portfolio manažer možnost  doplnit portfolio 

odvíjející se od indexu o další cenné papíry vzhledem k reakci na aktuální situaci.  

Posledním typem je portfolio nezávislé na benchmarku, tedy že manažer není omezován 

při výběru jednotlivých titulů a může tedy při správné volbě a strategii dosahovat vyšších 

zisků než daný index, nebo celkový trh. [6] 

 

3.2 Koncentrace portfolia 

S rostoucím počtem titulů obsažených v portfoliu roste pravděpodobnost dosahování 

stejných výsledků jako celý index, nebo trh. Podle Gladiše je optimální  mít v portfoliu 

dvanáct až patnáct titulů. Toto množství má výhodu v řízení portfolia a v možnosti dosáhnout 

lepších výsledků než trh. Minimální množství titulů v investičním portfoliu se obvykle 

pohybuje okolo deseti, jedná se tedy o silně koncetrovaná portfolia. U slabě koncentrovaných 

portfolií se můžeme setkat s množstvím několika stovek titulů, v extrémních případech i 

tisíců.  

Určení koncentrace  portfolia záleží na rizikové strategii portfolia, dále na regionálním a 

odvětvovém zaměření portfolia a také na absolutní velikosti portfolia. S rostoucí koncentrací 
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roste výše rizika, které manažer i investor podstupují. Při cílení na určitý region nebo odvětví 

ekonomiky se předpokládá menší počet titulů než u globálního přístupu. Absolutní velikost 

portfolia má vliv především na náklady, které jsou rostoucí v závislosti na růstu množství 

titulů v portfoliu. [5] 

 

3.3 Řízení portfolií 

Strategie řízení se dělí podle aktivity při správě portfolia ze strany portfolio manažera 

nebo investora, tato aktivita ovlivňuje náklady na správu. Dělí se na:  

 Aktivně řízená portfolia 

 Pasivně řízená portfolia 

 

Mezi výhody aktivně řízeného portfolia patří především schopnost reagovat na aktuální 

dění na akciových trzích. Portfolio manažer má možnost vzhledem k situaci, která nastane 

lépe ochránit portfolio před možným poklesem, popřípadě pádem, ale také může doplňovat 

portfolio o podhodnocené tituly, čímž může dosáhnout vyššího výnosu, než dosahuje trh. S 

vyšší možností růstu přichází i vyšší riziko poklesu hodnoty portfolia při investici do titulů, 

které nesplnily očekávání správce nebo investora. Dalším záporem jsou vyšší transakční 

náklady při koupi a prodeji akcií, náklady na zaměstnání analytiků, kteří vyhodnocují a 

oceňují akciové tituly a v neposlední řadě klade vyšší nároky na kvalitu portfolio manažera.  

Pasivně řízená portfolia se dělí na:  

 Indexing  

 Buy and Hold 

Pasivní strategie vycházejí z předpokladu Teorie efektivního trhu, který má tři hlavní 

dopady, tedy že trh je efektivní a není možno dlouhodobě dosahovat systematicky vyšších 

výnosů, než je výnos trhu. Druhý dopad je, že riziko se měří tím, o kolik se změní volatilita 

portfolia přidáním jednoho dalšího cenného papíru spíše, než pravděpodobnost ztráty vložené 

částky. Posledním dopadem Teorie efektivity je, že nejlepší investiční strategie je koupit 

širokou část trhu, nejlépe index a ten kombinovat s hotovostí jako bezrizikovým aktivem v 

takovém poměru, aby výsledné celkové riziko bylo podle představ investora. [3] 

Pasivní strategii můžeme vidět nejčastěji u portfolií kopírujících index a u “buy and hold” 

strategie, kdy se nepočítá s modifikací portfolia. Výhodou u pasivní strategie jsou mnohem 

menší transakční náklady, náklady na zaměstnání analytiků a náklady na kvalitní portfolio 
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management, než u aktivního přístupu. Mezi nevýhody patří nemožnost dosahování vyšších 

výnosů než index.  

 

3.4 Přístupy k tvorbě portfolií 

Pro tvorbu portfolií nevázaných na index existuje celá řada přísupů. Mezi těmito se 

využívají nejčastěji “Top-down” a “Bottom-up”, které přistupují k výběru titulů opačným 

postupem, avšak se stejným cílem a to vybrat nejvhodnější tituly do portfolia. Jedná se o 

rozdílnou posloupnost aktivit, jako jsou například zpracování informací a uspořádávání.  

U “Top-down” přístupu se investor nejdříve zabývá globálním pohledem na jednotlivé 

státy, poté určuje vhodné odvětví a analyzuje makroekonomické ukazatele a možný vývoj do 

budoucna. Poté až následuje výběr jednotlivé společnosti z nejatraktivnějšího trhu daného 

státu.  

V této práci bude využit přístup “Bottom-up”, který se zaměřuje na analýzu jednotlivých 

akcií, na hospodaření dané společnosti a nezaobírá se tím, z jaké země nebo z jakého odvětví 

daný podnik pochází. Tento přístup sebou nese větší pravděpodobnost úspěchu. Investoři se 

mnohdy nesprávně domnívají, že silně rostoucí ekonomika daného státu znamená i silný růst 

akcií. Tuto domněnku historická evidence nejen nepotvrzuje, ale dokonce i vyvrací. Příčinou 

je expanze daných firem, tedy vysoké investice, které vedou k nízkému nebo zápornému 

peněžnímu toku. V silně rostoucí ekonomice také dochází k špatné alokaci kapitálu, 

chybnému rozhodnutí managementu, který je nucen přizpůsobit se růstu. [5] 
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4 Metoda výběru akcií 

Výběr jednotlivých akcií je nejnáročnější a nejdůležitější činností při tvorbě akciového 

portfolia. Cílem bude nalézt takové akcie, jejíž cena v daný okamžik je vyšší než skutečná 

hodnota akcie. Investor by měl ve snaze minimalizovat riziko pro možnost chybných analýz, 

kterým se investor v určitých případech nevyhne, aplikovat koncept bezpečnostního polštáře.  

 

4.1 Bezpečnostní polštář 

Autorem tohoto konceptu je Benjamin Graham, který bezpečnostní polštář označuje za 

nezbytnou součást všech investic, ať už se jedná o investování do akcií, dluhopisů, 

nemovitostí, ale i nákupy celých společností. Investice, která nemá dostatečně velký 

bezpečnostní polštář, je označena podle Daniela Gladiše jako spekulace a ne investice. Mnoho 

investorů se snaží opírat o své schopnosti odhadnout pohyb trhu a načasování, ale takový 

způsob vede k vysokému riziku a zvyšuje pravděpodobnost neúspěchu. Oproti tomu investor, 

který své investiční rozhodování opírá o koncept bezpečnostního polštáře, minimalizuje riziko 

a zvyšuje pravděpodobnost úspěchu pomocí aritmetiky, statistických dat a přesvědčivých 

argumentů.  

Pokud investor zjistil vnitřní hodnotu určité akcie, tak se zdá být vhodná pro investici, 

pokud se cena nachází pod úrovní vnitřní hodnoty, ale podle Benjamina Grahama by rozdíl 

mezi vnitřní hodnotou akcie a její cenou měl být minimálně padesát procent. Těchto padesát 

procent tvoří bezpečnostní polštář. Otázkou je, zdali není požadavek na výši bezpečnostního 

polštáře zbytečně vysoký, rozhodnutí závisí nakonec jen a pouze na názoru a zvážení každého 

investora. 

Mezi hlavní důvody, proč by měl být rozdíl mezi vnitřní hodnotou a cenou vyšší než 

padesát procent, jsou, že stanovení vnitřní hodnoty je velice složité, jelikož výpočet obsahuje 

mnoho subjektivních prvků, z toho důvodu dochází různí analytici k různým výsledkům, 

existuje tedy pravděpodobnost chybného stanovení vnitřní hodnoty. Dalším důvodem je to, že 

vnitřní hodnota akcie se v čase mění v důsledku určitých nových skutečností a událostí. 

K těmto změnám dochází občas nečekaně. Posledním důležitým důvodem je, že pokud bude 

stanoven tak vysoký bezpečnostní polštář, tak roste pravděpodobnost vyšších výnosů. [3] 
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4.2 Hledání akcií 

Naleznout mezi tisíci akciemi podhodnocené tituly pomocí počítání jejich vnitřních 

hodnot složitými a pracnými výpočty je velice neefektivní. Nejlepším způsobem, jak 

naleznout pravděpodobně podhodnocené akcie, je vytvořit soubor kritérií, které musí 

společnost splňovat a které ověří i jejich hospodaření.  

Na některých internetových stránkách věnujících se akciovým trhům a investicím se 

nacházejí vyhledávající aplikace, ve kterých si uživatel nastaví různá kritéria, které si zvolí a 

následně se mu zobrazí společnosti, jež kritéria splňují. Jedná se o takový akciový filtr.  

Pro výběr akcií do akciového portfolia bude využita aplikace společnosti Google.  

 

4.3 Stanovení kritérií 

Pro vyhledání akcií, s cílem nalézt podhodnocené tituly, se musí vytvořit soubor kritérií, 

která budou následně zadána do vyhledávací aplikace společnosti Google. Stanovení těchto 

kritérii je nelehký úkol. V rámci této diplomové práce bude několik kritérií převzato a 

modifikováno z knihy Naučte se investovat od Daniela Gladiše.  

4.3.1 První kritérium 

Podnik by měl mít určitou minimální velikost, která bude sledována pomocí tržní 

kapitalizace. Tržní kapitalizace vyjadřuje hodnotu firmy na základě tržního ohodnocení cen 

jejích akcií, kdy je hodnota získána součinem všech vydaných akcií společnosti a aktuální 

cenou akcií na trhu. Čím je společnost větší, tím by měla být větší stabilita výsledků nejen 

z důvodu velikosti, ale také z důvodu postavení v rámci odvětví. Větší společnosti mají ve 

svých oborech důležitější někdy i dominantní roli. Na druhou stranu s menšími společnostmi 

je sice spojeno vyšší riziko, ale také možnost vyšších zisk, většího růstu a také flexibility 

společnosti. To je také statisticky dokázáno, že obecně akcie menších podniků dosahují za 

srovnatelných podmínek lepších výnosů než akcie větších podniků. Při výběru vhodných 

titulů bude požadováno, aby tržní kapitalizace společností dosahovaly minimálně šesti set 

milionů dolarů. [4] 
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4.3.2 Druhé kritérium 

Ukazatel PE, tedy cena k zisku na jednu akcii (Price to earnings ratio) vyjadřuje 

násobek zisku společnosti, který je placen za její akcie, tedy čím rychleji roste zisk 

společnosti, tím větší násobek současného zisku budou investoři ochotni platit. Čím vyšší je 

cena k zisku na jednu akcii, tím je akcie dražší a tím menší výnos přinese investorovi. Snahou 

by tedy mělo být kupovat akcie s nízkým PE v poměru k předpokládanému růstu zisků. 

Vysoký předpokládaný růst zisků se odráží i na výši PE.  

Společností, jež dlouhodobě rostou rychleji než trh, je velice málo. Společnost nemůže 

v dlouhodobém horizontu růst rychleji než samotný trh, jelikož mají tendenci se vracet 

k normálu, tedy k rychlosti růstu příslušné ekonomiky. Výjimku tvoří společnosti, které 

disponují určitou výhodou, například značkou nebo úsporami z rozsahu, ale ani u těchto 

společností není nadprůměrný růst nekonečný a časem se začne zpomalovat a přibližovat 

k průměru. Tento trend je nazýván návrat k průměru. Podobně to je i u společností, které 

dosahují podprůměrného růstu. U těch dojde buď k zlepšení, nebo k ukončení činnosti. 

Ukazateli PE je v zásadě vytýkáno to, že jmenovatel obsahuje čistý zisk, který nevystihuje 

správně tok hotovosti vůči akcionářům, který se mnohdy výrazně liší od čistého zisku. 

Důvodem jsou položky jako investice a odpisy. Poté společnost, která chce dosáhnout 

podobného zisku i v budoucnosti, a je nucena svůj celý zisk reinvestovat, nepřináší 

akcionářům žádnou hotovost. Dále je ukazateli PE vytýkáno, že čistý zisk v jednom roce 

nemusí dostatečně vyhovovat z důvodu, že společnosti manipulují se svými výsledky, aby 

byly atraktivnější pro investory. Je potřeba si uvědomit nedostatky jednotlivých ukazatelů a 

podle toho je používat.  

Maximální výše PE pro selekci akcií byla stanovena na 15. Důvodem je snaha nalézt 

podhodnocené akcie. [4] 

 

4.3.3 Třetí kritérium 

Ukazatel PB, tedy cena k účetní hodnotě připadající na jednu akcii (Price to book ratio).  

Účetní hodnota podniku je rozdíl čisté hodnoty aktiv podniku a jeho pasiv podobě závazků. 

Účetní hodnota společnosti dává přibližnou hodnotu, která by zbyla akcionářům po rozprodej 

všech aktiv a splacení všech závazků. Účetní hodnota vlastního kapitálu může být jak vyšší, 

tak i nižší než tržní hodnota a to z důvodů typu aktiv v majetku společnosti, jejich způsobu 

odepisování, goodwill a také na aktivech, která nejsou v rozvaze zachycena.  
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Cílem je se zaměřit na společnosti s nižším poměrem tržní ceny akcie a její účetní 

hodnoty. Pokud taková společnost prosperuje a má nízké PB, tedy že se obchoduje pod 

úroveň účetní hodnoty, tak se jedná pravděpodobně o dobrou investici a jedná se o 

podhodnocenou společnost. Čím vyšší je poměr tržní a účetní hodnoty, tím vyšší je závislost 

budoucích zisků na trzích a náladách investorů.  

Pro selekci akcií byla stanovena hodnota ukazatele PB 2. Snahou bude nalézt 

prosperující společnosti s menší tržní hodnotou než hodnotou účetní. Vzhledem k množství 

nalezení možných akciových titulů je zvolena vyšší hodnota. [3] 

 

4.3.4 Čtvrté kritérium 

Dividendový výnos (Dividend Yield), který vyjadřuje, kolik procent z ceny akcie 

vyplatí daný rok společnost svým akcionářům. Dividendový výnos má mnohem vyšší 

vypovídací hodnotu než absolutní výše dividendy, tedy její celková částka. Jedná se o poměr 

mezi roční vyplácenou dividendou a aktuální tržní cenou akcie vynásobenou stem.  

Jedním z důvodů, proč sledovat dividendovou politiku společností je skutečnost, že 

dividendy omezují riziko poklesu ceny akcií. Nejen svým výnosem, ale i tím, že klesající cena 

zvyšuje atraktivitu akcie, jelikož roste její dividendový výnos. 

Akcie s dividendou dosahují lepších celkových výsledků jak během medvědího, tak i 

během býčího trhu, než akcie bez dividend. [2] 

Při výběru akcií bude stanoven minimálně jednoprocentní dividendový výnos a bude 

také sledována historická pravidelnost vyplácení dividend. 

 

4.3.5 Páté kritérium 

Běžná likvidita vyjadřující poměr celkových oběžných aktiv a krátkodobých závazků 

podniku a pojednává o finančním zdraví společnosti. Vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva 

pokrývají krátkodobé závazky. Mezi oběžná aktiva patří krátkodobý finanční majetek, zásoby 

a pohledávky se splatností do jednoho roku. Do krátkodobých závazků patří závazky se 

splatností do jednoho roku. V některých případech se používá délka výrobního cyklu místo 

jednoho roku. Aby byla společnost likvidní, tak by měla být její krátkodobá aktiva větší než 

krátkodobá pasiva. Pro výběr vhodného podniku bude požadovaná běžná likvidita alespoň 
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1,8. Toto kritérium nebude použito u finančních institucí, jako jsou banky a pojišťovny 

z důvodu druhu podnikání a odlišné struktury rozvahy. [4] 

4.3.6 Šesté kritérium 

K zjištění zadlužení společnosti bude sledován dluh k vlastnímu kapitálu. Vysoké 

zadlužení společnosti vede k možným existenčním rizikům a zvyšuje volatilitu ziskovosti. 

Nízké zadlužení naopak poukazuje, že společnost nevyužívá dostatečně možnosti práce 

s dluhem, jelikož dluh bývá levnější způsob financování než akciový kapitál. Pro selekci 

akciových titulů bude požadován dluh k vlastnímu kapitálu menší než 0,6. U společností, 

které se zabývají například výrobou elektřiny, dodáváním plynu či vody lze tolerovat vyšší 

hodnoty tohoto ukazatele. Toto kritérium nebude použito u finančních institucí, jako jsou 

banky a pojišťovny z důvodu druhu podnikání a odlišné struktury rozvahy. [4] 

4.4 Metoda analýzy vybraných akciových titulů 

Vzhledem k množství vybraných společností budou následně analyzovány především 

klíčové informace a ukazatele jednotlivých podniků, které budou doplněny o analýzu grafu 

společnosti za posledních pět let. 

Součásti bude analýza jednotlivých ukazatelů v čase, které byly použity jako kritéria při 

selekci akciových titulů, protože patří k důležitým informacím o stavu společností a vhodnosti 

zakoupení jejich akcií. Jedná se o tyto ukazatele:  

 Tržní kapitalizace,  

 cena k zisku na jednu akcii,  

 cena k účetní hodnotě na jednu akcii, 

 dividendový výnos, 

 běžná likvidita, 

 dluh k vlastnímu kapitálu. 

Dále bude analyzována rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita celkového kapitálu a 

v oblasti historie dosahování zisků ukazatel EPS, tedy zisk na akcii. Tyto ukazatele budou 

nyní níže rozepsány. 
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4.4.1 Správná úroveň rentability vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu, která má zkratku ROE, hodnotí výnosnost kapitálu, jenž 

byl do podniku vložen akcionáři nebo vlastníky. Rentabilita vlastního kapitálu se počítá jako 

podíl zisku, nejčastěji čistého zisku po zdanění, ale také třeba zisku před zdaněním a úroky, a 

vlastního kapitálu. Míra zisku, která je vypočtena z vlastního kapitálu, je ukazatelem, jímž 

akcionáři, majitelé a další zjišťují, zda jejich vložený kapitál přináší dostatečný výnos. 

Warren Buffett, nejúspěšnější investor současnosti, doporučuje investovat do 

společností, které dosahují stabilně vysoké míry rentability vlastního jmění. Stabilnost je 

v této souvislosti důležitá, jelikož pravděpodobně vede k dlouhé životnosti. Takové podniky 

mají často trvalou konkurenční výhodu, z které investor může těžit.  

Průměrná míra rentability vlastního kapitálu všech amerických společností za 

posledních padesát let dosahovala přibližně dvanáct procent. Z toho plyne, že každá 

rentabilita vlastního jmění převyšující dvanáct procent leží nad průměrem a naopak, co leží 

pod dvanácti procenty je podprůměrné. Cílem při hledání vhodných akciových titulů jsou 

společnosti s nadprůměrnou rentabilitou vlastního kapitálu. Přesněji, čím vyšší ROE, tím lépe. 

Pokud společnost dosahuje dlouhodobě vysoké rentability vlastního kapitálu, například ve 

výši nad dvacet procent a daný trh zasáhne hluboký propad, nebo se vyskytne určitý problém 

ve formě hlubokého propadu zisků, ať už z třeba důvodu recese, tak taková společnost dokáže 

mnohem lépe odolávat a navíc se otevírá příležitost k investování. [1] 

4.4.2 Správná úroveň rentability celkového kapitálu 

Při vyhodnocování výše rentability vlastního kapitálu dochází k problému, že některé 

podniky zcela záměrně snižují hodnotu vlastního kapitálu prostřednictvím vysokých dividend, 

nebo skupováním vlastních akcií. Společnosti tak činí, aby dosáhly vyšších rentabilit 

vlastního jmění a staly se tak atraktivnější v očích potenciálních investorů. Z tohoto důvodu 

bude analyzována i výše rentability celkového kapitálu, která by měla takové podniky odhalit. 

Rentabilita celkového kapitálu je definována jako poměr mezi čistým ziskem společnosti, 

někdy ziskem před zdaněním a úroky, a celkovými aktivy. 

Společnosti by měli dosahovat stabilně vysoké rentability celkového kapitálu a zároveň 

stabilně vysoké rentability vlastního jmění. Stabilní výše těchto ukazatelů indikuje přítomnost 

trvalé konkurenční výhody. [1] 
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4.4.3 Správná úroveň historicky dosahovaného zisku 

Dosahování zisku bude zjišťováno pomocí ukazatele EPS, tedy čistého zisku na akcii 

(Earnings Per Share). Získáme ho podílem celkového zisku po zdanění a celkového počtu 

akcií v oběhu. Pokud společnost má trvalou konkurenční výhodu, tak jsou příčinou i 

důsledkem stabilní nadprůměrné zisky. Pokud historické hodnoty zisků na akcii dramaticky 

kolísají, tak se pravděpodobně jedná o společnost, která podniká v cenově konkurenčním 

prostředí. 

Pokud stabilně prosperující společnost zaznamená pokles zisků z důvodu vzniku 

řešitelného problému, nebo třeba z důvodu cyklické recese, mohlo by se pravděpodobně 

jednat o vhodnou investiční příležitost. V takovou chvíli je nutno podnik analyzovat a zjistit 

příčiny a zdraví podniku. Ideálně, pokud na daný řešitelný problém zareaguje trh přehnaně a 

srazí cenu akcie pod její reálnou hodnotu.  

Je důležitá obezřetnost k vlastnostem jednotlivých odvětví. Například automobilový 

průmysl je typický tím, že se u jednotlivých podniků střídají enormní zisky trvající sedm až 

osm let a poté následují přibližně čtyři roky vysokých ztrát. [1] 

4.4.4 Analýza grafu  

U vybraných společností budou analyzovány grafy vývoje cen akcií v čase. Bude 

komentován jejich průběh, který bude doplněn o informace k jednotlivým nadprůměrným 

výkyvům se snahou identifikovat příčiny.  

K jednotlivým akciovým titulům budou zobrazeny grafy s pětiletou historií, víceleté 

grafy nebudou vzhledem k velikosti jejich zobrazení použity, i když budou také analyzovány. 

 

5 Výběr akcií 

Při výběru akcií pomocí vyhledávací aplikace byla stanovena výjimka, která dovoluje 

ignorovat jedno ze stanovených kritérií. Tímto bude dosažena možnost výběru i takové akcie, 

která v daný okamžik nevykazovala požadované hodnoty, ale v blízké minulosti ano a může 

se jednat pouze o dané krátké časové období, jež výkyv mohl být reakcí na určitou 

krátkodobou událost.  Dále bude požadováno, aby akciové společnosti měly dlouholetou 

historii. 
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5.1 Použití vyhledávací aplikace 

Pro vyhledání akcií byla použita kritéria uvedená v tabulce 5, následně budou 

dohledávány akcie, u kterých bude uplatněna výjimka, a tyto akcie budou doplněny do 

souboru titulů, které budou následně analyzovány.  

 

Tab. 5 Použitá kritéria 

č. Kritéria   Hodnota 

1 Tržní kapitalizace ≥ 500 mil. $ 

2 Cena k zisku (PE) ≤ 15 

3 Cena k účetní hodnotě (PB) ≤ 2 

4 Vyplácení dividend ≥ 1% 

5 Běžná likvidita ≥ 1,8 

6 Dluh k vlastnímu kapitálu ≤ 0,6 

 

Podle stanovených kritérií bylo nalezeno 51 akciových titulů. Mnoho akciových 

společností bylo na trhu pouze pár let a jejich akcie dosahovaly vysoké volatility. Tyto akcie, 

vzhledem k tomu, že jsou na trhu nové, management například nemusí mít potřebné 

zkušenosti, aby byly akcie na trhu výnosné pro investory, jsou zamítnuty, jelikož jsou 

rizikové.  

V tabulce 6 jsou uvedeny vybrané akcie, které splňují stanovená kritéria, podmínky a 

mají určitý potenciál. Tyto akcie budou následně analyzovány. 

 

Tab. 6 Vybrané akcie 

č. Společnosti 

1 Deere & Company 

2 Graham Holdings Co 

3 HP, Inc. 

4 International Business Machines Corp. 

5 Kinder Morgan, Inc. 

6 MKS Instruments, Inc. 

7 Movado Group, Inc. 

8 Nordic American Tanker Ltd. 

9 Sasol Limited  

10 Torchmark Corporation 

11 VOLKSWAGEN AG  

12 Wal-Mart Stores, Inc. 
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5.2 Analýza vybraných akciových titulů 

Nyní budou analyzovány akcie jednotlivých společností, které byly vybrány pomocí 

vyhledávací aplikace za pomoci stanovených kritérií.  

 

5.2.1 Deere & Company 

 

O společnosti 

 

Společnost byla založena v roce 1958 a soustředí se na tři oblasti podnikání a to 

zemědělství, stavebnictví a finanční služby. V segmentu zemědělství se zaměřuje především 

na výrobu a distribuci zemědělských strojů jako jsou malé, střední a velké traktory, nakladače, 

kombajny, sběrače zrní, stroje na sklízení bavlny a cukrové třtiny, související zařízení včetně 

postřikovačů, zařízení na přípravu půdy, obdělávání půdy, setí a jiné. V tomto segmentu se 

společnost také zaměřuje na stroje sloužící k úpravě trávníku, například na golfová hřiště.  

V druhé oblasti podnikání, tedy stavebnictví, se společnost zaměřuje na výrobu a 

distribuci celé řady strojů a servisních dílů používaných ve stavebnictví, zemních prací, 

manipulace s materiálem, ale také těžbu dřeva, rýpadla, nakladače, bagry, buldozer a jiné. 

Výrobky jsou prodávány především maloobchodní sítí obchodů a prodejních agentů. 

V třetí oblasti podnikání, kde se společnost zabývá finančními službami, poskytuje 

úvěrové služby zahrnující financování, leasingy, prodlužování záručních smluv a jiné. [7] 

 

Analýza klíčových ukazatelů  

Společnost Deere & Company zaznamenala v posledním roce významný pokles tržeb. 

Tento pokles tržeb se odrazil i na jednotlivých ukazatelích. Jak je možno vidět v následující 

tabulce 7, tak společnost zaznamenávala v posledních letech růst zisku na akcii, který se 

v roce 2014 ustálil, a v následujícím roce došlo k poklesu, který reagoval na pokles tržeb 

podniku.  

V předešlých letech podnik stabilně dosahoval vysokých hodnot rentability vlastního 

kapitálu, ke zlomu došlo až mezi roky 2013 a 2014 a tento pokles následoval i v následujícím 

roce. Jelikož společnost dosahovala v minulých letech vysoké rentability vlastního kapitálu, 

tak i přes výrazný pokles dosahuje podnik dobrých hodnot a může jít o vhodnou investici. 

Rentabilita aktiv přibližně odráží vývoj návratnosti vlastního jmění. 
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Tab. 7 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

EPS 6,63 7,63 9,09 8,63 5,77 

ROE (%) 42,76 44,92 41,34 32,71 24,54 

ROA (%) 6,12 5,87 6,11 5,23 3,25 

 

Tržní kapitalizace společnosti je dostatečně velká, i když v posledním roce došlo 

k poklesu, který zapříčinila klesající cena akcií.  Vzhledem k poklesu zisku v posledním roce 

došlo k zvýšení ukazatele PE, tedy ke zdražení akcie. Cena k účetní hodnotě je ukazatel, který 

překročuje stanovenou mez při tvorbě kritérii, to může být zapříčiněno různorodostí aktiv 

podniku. V posledním roce vyplatila společnost svým akcionářům dividendu ve výši necelých 

tří procent, v čase dochází k růstu dividendy v jednotlivých letech. Běžná likvidita je v letech 

přibližně konstantní a dosahuje dobrých hodnot. Podnik dosahuje vyššího zadlužení, ale 

důvodem jsou i také podnikatelské aktivity v oblasti finanční činnosti. Hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 8. 

 

Tab. 8 Ukazatele 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržní kapitalizace (mld. $) 31,26 33,56 33,52 31,07 24,59 

Cena k zisku (PE) 11,16 11,53 9,94 10,47 13,46 

Cena k účetní hodnotě (PB) 4,59 4,91 3,31 3,43 3,65 

Dividendový výnos (%) 1,99 2,21 2,38 2,62 2,89 

Běžná likvidita 2,07 2,24 2,05 2,17 2,07 

Dluh k vlastnímu kapitálu 3,91 4,74 3,36 4,08 5,47 

 

Analýza grafu 

Na následujícím grafu je zobrazen vývoj ceny akcie za posledních deset let. (viz Obr. 1) 

Obr. 1 Vývoj ceny akcie 
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V grafu je zjevný dopad krize v roce 2008, kdy cena poklesla z hodnoty 90 dolarů na 

akcii až k hodnotě 20 dolarů. Na přelomu roku 2010 a 2011 vystoupala cena na hodnotu před 

krizí, kde se v následujících letech drží v podobné úrovni. V posledním roce dochází 

k poklesu přibližně o dvacet procent z důvodu menších zisků, podobný pokles zaznamenala i 

konkurence.  

 

Závěr 

Deere & Company je stabilní společnost dosahující dobrých hodnot, jejichž cena akcie 

v posledním roce poklesla z důvodu nižších zisků, s tímto problémem se setkává i konkurence 

a jedná se pravděpodobně o pokles na daném trhu. Akcie je vhodná ke koupi ve chvíli, kdy 

dojde ke stabilizaci na trhu, na kterém společnost podniká.  

 

5.2.2 Graham Holdings Co 

 

O společnosti 

 

Společnost podniká v oblasti vzdělávání a médií, jejíž hlavní činnost zahrnují 

vzdělávací služby, televizní vysílání, kabelové systémy a online služby, novinový tisk a 

lokální televizní zpravodajství. Podnik vlastní značku Kaplan, jejíž aktivity jsou především 

v oblasti poskytování vzdělávacích služeb; Graham Media Group (WDIV-Detroit, KPRC-

Houston, WKMG-Orlando, KSAT-San Antonio, WJXT-Jacksonville); Cable ONE, která 

v oblasti kabelového vysílání poskytuje služby v devatenácti státech; The Slate Group; a 

Foreign Policy.  

Společnost také vlastní značku Trove, digitální tým zaměřený na inovace a 

experimentování s novými technologiemi; SocialCode, přední marketingovou společnost; 

Celtic Healthcare; Forney Corporation; a Residential Healthcare Group. Kaplan poskytuje své 

služby ve třech segmentech a to Kaplan Higher Education zaměřující se na vysoké školy, 

Kaplan Test Preparation and Kaplan International. [8] 

 

Analýza klíčových ukazatelů  

Společnost zaznamenala v posledních letech růst jak v ceně akcie, tak i u jednotlivých 

ukazatelů. Zlomovým byl rok 2014, kdy společnost dosáhla vysokých hodnot a 

v následujícím roce 2015 zaznamenala prudký pokles jak v ceně akcií, tak i u jednotlivých 



20 

 

ukazatelů, které jsou zobrazeny v tabulce 9. Podniku klesly tržby a v roce 2015 dosáhl 

záporného zisku, oproti předchozím úspěšným rokům, především roku 2014. Tento fakt se 

odrazil i na ukazateli EPS, který se dostal do záporných čísel, tak jako i ukazatelé rentability 

vlastního kapitálu a rentability aktiv. V roce 2015 společnost prodala mnoho svých budov a 

pozemků a dceřiný podnik Kaplan podnikl akvizice, například britský Mander Portman 

Woodward a CleanEdison. 

 

Tab. 9 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

EPS 14,7 17,39 32,05 195,03 -17,87 

ROE (%) 4,29 5,06 8,02 40,15 -3,6 

ROA (%) 2,3 2,61 4,34 22,38 -1,9 

 

V následující tabulce 10 je uvedeno, že v posledním roce byla tržní kapitalizace 2,95 

miliard dolarů. Cena k zisku poklesla a v posledním roce není ani uvedena z důvodu, že 

společnost nedosáhla zisku. Dividendy jsou vypláceny teprve druhý rok a naposledy dosáhly 

výše 1,1%. Běžná likvidita dosahuje kladných hodnot, tak jako dluh k vlastnímu kapitálu, 

který v čase klesá až na rok 2015, kdy byl ovlivněn snížením vlastního kapitálu. 

 

Tab. 10 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržní kapitalizace (mld. $) 1,77 1,61 2,93 3,09 2,95 

Cena k zisku (PE) 14,18 6,89 12,42 3,49 - 

Cena k účetní hodnotě (PB) 0,68 0,61 1,07 1,07 1,15 

Dividendový výnos (%) -  -  -  1,49 1,10 

Běžná likvidita 1,25 1,29 1,82 1,61 2,56 

Dluh k vlastnímu kapitálu 0,22 0,27 0,14 0,14 0,16 
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Analýza grafu 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj ceny akcie za posledních deset let. (viz Obr. 2) 

 

Obr. 2 Vývoj ceny akcie 

 

Po krizi v roce 2008 klesla cena akcií přibližně na polovinu, kde se držela až do začátku 

roku 2013, kdy nastal růstový trend, který ukončil strmý pád po vyhlášení čtvrtletních 

výsledků v půli roku 2015, které nedosahovaly nadprůměrných hodnot předchozího roku.  

 

Závěr 

Graham Holdings Co i přes záporný zisk v posledním roce dosahuje v mnoha oblastech 

pozitivních hodnot. Společnost má nízký dluh a dlouhou historii. Zisk na akcii by měl již 

v příštím roce dosahovat kladných hodnot a očekává se růst tržeb. Vzhledem k výraznému 

poklesu ceny akcií a vzhledem k očekávanému zisku v nadcházejícím roce by se mohlo jednat 

o vhodnou investici. 

 

5.2.3 HP, Inc. 

 

O společnosti 

 

HP, Inc., dříve Hewlett-Packard Company vznikla 11. února 1998 a poskytuje produkty, 

technologie, software, řešení a služby pro jednotlivé zákazníky, malé a střední podniky, ale 

také pro velké spotřebitele jako je vláda, zdravotnictví a vzdělávání. Společnost působí 

v sedmi obchodních segmentech: personální systémy, tisk, skupina Enterprise, Enterprise 

služby, software, HP finanční služby a korporátní investice. 

Společnost vyrábí osobní počítače, zobrazovací zařízení, tiskárny a jejich příslušenství, 

podnikové informační technologie, servery pro velké společnosti, paměťové technologie, 
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síťové produkty. Poskytuje podporu a údržbu technologií, poskytuje zákaznické služby 

zahrnující technologická poradenství, outsourcing, dále aplikace, domény, softwarové 

produkty a řešení, testování aplikací, velké datové analýzy, správa informací atd.  

Podnik se rozdělil k prvnímu listopadu na dvě samostatné firmy a to HP, Inc., která se 

nadále bude především soustředit na výrobu počítačů a tiskáren, a Hewlett Packard Enterprise 

Co, která se zaměří na obor technologických služeb a softwaru. Důvodem je snaha o zvýšení 

ziskovosti a možnosti efektivněji těžit z rychleji rostoucích aktivit. V rámci restrukturalizace 

bylo zrušeno přibližně až padesát pět tisíc pracovních míst ze zhruba tří set tisíc. 

Firmě HP, Inc. zůstal burzovní symbol HPQ. Společnost se už delší dobu potýká 

s poklesem prodejů počítačů, z důvodu přecházení zákazníků od osobních počítačů 

k mobilním přístrojům. V roce 2014 přišel Hewlett-Packard o pozici největšího výrobce 

osobních počítačů a zařadil se na druhé místo za společnost Lenovo. [9] 

 

Analýza klíčových ukazatelů  

Společnost HP, Inc. se dlouhodobě potýká s poklesem tržeb v oblasti osobních počítačů 

vzhledem k tomu, že zákazníci přecházejí k tabletům a mobilním přístrojům. Tento trend se 

odráží i na ukazateli EPS, který v čase klesá. V roce 2012 byly všichni ukazatelé, kteří jsou 

uvedeni v tabulce 11, v záporných hodnotách. Důvodem byla nevydařená akvizice společnosti 

Autonomy, u které byly v daném roce zjištěny chyby v účetnictví a společnost HP, Inc. 

musela odepsat 8,8 miliard dolarů. Mimo rok 2012 dosahovala rentabilita vlastního kapitálu 

vysokých stabilních hodnot, což je z hlediska investice pozitivní. Změny u rentability aktiv 

přibližně kopírovaly vývoj rentability vlastních aktiv.  

 

Tab. 11 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

EPS 3,32 -6,41 2,62 2,62 2,48 

ROE (%) 17,89 -41,43 20,57 18,57 16,71 

ROA (%) 5,57 -10,62 4,77 4,8 4,34 

 

 

Tržní kapitalizace dosahovala v roce 2015 hodnoty převyšující dvacet jedna miliard 

dolarů. Cena k zisku je na nízké úrovni, PE nebylo zaznamenáno v roce 2012 vzhledem 

k nedosažení zisku z důvodu nevydařené akvizice. Cena k účetní hodnotě vyhovuje 

stanoveným kritériím. Společnost vyplácí stabilně a dlouhodobě dividendu. Za rok 2015 

získali investoři na dividendách, které podnik vyplácí čtyřikrát do roka, celkově 2,69 
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procenta. Tuto hodnotu vyplatila společnost i v problémovém roce 2012. Běžná likvidita 

v posledním analyzovaném roce klesla na hodnotu 0,9, tato hodnota nevyhovuje kritériím, 

která byla zadána pro výběr akciových titulů. Dluh k vlastnímu kapitálu dosáhl v roce 2015 

hodnoty 0,89, která je vyšší než u požadovaného kritéria, ale vzhledem k trhu, na kterém 

podniká, se jedná o dobrou hodnotu. Hodnoty ukazatelů jsou znázorněny v tabulce 12. 

 

Tab. 12 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržní kapitalizace (mld. $) 23,2 13,28 24,53 33,89 21,25 

Cena k zisku (PE) 3,59 -  4,91 6,98 4,78 

Cena k účetní hodnotě (PB) 0,6 0,56 0,9 1,27 0,75 

Dividendový výnos (%) 1,49 2,69 2,36 1,79 2,69 

Běžná likvidita 1,01 1,09 1,11 1,15 0,9 

Dluh k vlastnímu kapitálu 0,79 1,27 0,83 0,73 0,89 

 

Analýza grafu 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj ceny akcie za posledních deset let. (viz Obr. 3) 

 

 

Obr. 3 Vývoj ceny akcie 

 

V grafu lze vidět vliv krize v roce 2008 na cenu akcie HP, Inc., kdy klesla hodnota 

z úrovně padesáti dolarů na akcii až pod třicet dolarů na akcii. Tuto ztrátu dokázala společnost 

dohnat během roku 2009 a dosáhla opět úrovně padesáti dolarů za akcii. V následujících 

letech cena akcie klesala, především v roce 2011, kdy HP, Inc. podnikla akvizici společnosti 

Autonomy a v následujícím roce, kdy zjistila chybu v účetnictví Autonomy a musela odepsat 

8,8 miliard dolarů. Tyto příčiny společně s klesající poptávkou po osobních počítačích 

zapříčinily pokles akcie na úroveň třinácti dolarů. V roce 2013 a 2014 cena akcie rostla až do 

konce roku 2014. V roce 2015 společnost oznamuje rozdělení na dva samostatné podniky, 
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které se uskuteční k prvnímu listopadu. Na tuto skutečnost reaguje cena akcie výrazným 

poklesem z hodnoty čtyřiceti dolarů na hodnotu dvanácti dolarů za akcii.  

 

Závěr 

Společnost se v posledních letech potýká s poklesem tržeb i poptávky po osobních 

počítačích, která meziročně klesla v posledním roce o necelých osm procent. Naopak 

meziročně se daří prodeji tiskáren a souvisejících doplňků. HP, Inc. je stabilní společnost 

s dlouholetou historií vyplácení dividend, schopna překonat krize. Cena akcie se nyní 

pohybuje na velice nízké úrovni a zdá se, že se jedná o podhodnocenou akcii.   Společnost se 

snaží zvýšit tržby mimo jiné inovacemi v oblasti prodeje doplňku pro tisk a také v oblasti 

osobních počítačů, kde přichází na trh s novým výrobkem, který nese název Sprout.  Akcie je 

vhodná k investici.  

 

5.2.4 International Business Machines Corp. 

 

O společnosti  

International Business Machines Corporation, dále jen IBM, byla založena v roce 1888. 

IBM je technologická společnost, která podniká v těchto pěti segmentech: globální 

technologické služby a globální business služby, software, systémy a technologie, globální 

financování. 

Globální technologické služby zahrnují strategický outsourcing, globální procesní 

služby, integrované technologické služby, cloud  a technologicky podpůrné služby.   

Globální obchodní služby poskytují služby primárně v těchto dvou obchodních oblastí: 

konzultace a systémové integrace, kde se společnost zabývá poskytnutím řešením v oblastech 

strategie, transformace, aplikace inovačních služeb, a druhá oblast je aplikace řídících služeb.  

V segmentu softwaru se společnost zaměřuje na middleware software, který umožňuje 

klientům integraci systémů, procesů a aplikací přes standardní softwarové platformy. 

V oblasti systémů a technologií se IBM zaměřuje na servery, řadu vysoce výkonných 

systémů, které se vyznačují kapacitou, bezpečím, rychlostí a výkonem, který je potřebný pro 

obchodování, pro organizace a technické výpočetní aplikace. 

Poslední sektor se zabývá globálním financováním, kde IBM poskytuje finanční řešení 

pro výrobky nebo služby pro koncové uživatele. Tyto finanční kontrakty jsou uzavírány po 
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vyhodnocení úvěru a jsou právně zajištěny. Tento segment zahrnuje leasingové a úvěrové 

financování po dobu až sedmi let. 

Společnost IBM přesunula v posledních deseti letech svou pozornost od počítačového 

hardwaru k výnosnějším službám a softwaru, kdy své produkty prodává především velkým 

podnikům. [10] 

 

Analýza klíčových ukazatelů  

V tabulce 13 lze vidět vysoké hodnoty jednotlivých ukazatelů. Relativně vysoký zisk na 

jednu akcii se drží v posledních pěti letech přibližně na stejné úrovni, pouze v roce 2014 došlo 

k mírnému poklesu. Podobně tomu je i u rentability vlastního kapitálu a rentability aktiv. 

 

Tab. 13 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

EPS 13,06 14,37 14,94 11,9 13,42 

ROE (%) 73,43 85,15 79,15 69,37 100,96 

ROA (%) 13,79 14,09 13,43 9,87 11,58 

 

Tržní kapitalizace společnosti IBM v posledních letech klesala z důvodu poklesu ceny 

akcie, na konci roku 2015 dosahovala hodnoty 133,81 miliard dolarů. Cena k zisku na akcii 

zaznamenala v posledním roce pokles a dostala se na hodnotu 9,59. Cena k účetní hodnotě 

dosahuje vysokých hodnot a několikrát přesahuje stanovenou úroveň kritéria, což snižuje 

pravděpodobnost, že se jedná o podhodnocenou akcii. Společnost vyplácí dlouhodobě a 

stabilně dividendy. Dividendový výnos v posledních letech meziročně roste. Běžná likvidita 

dosahuje průměrných hodnot v dané oblasti podnikání. Dluh k vlastnímu kapitálu dosáhl 

v posledním roce hodnoty 2,79 a i přes pokles proti roku 2014 se jedná o vysoké zadlužení 

vlastního kapitálu.  

 

Tab. 14 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržní kapitalizace (mld. $) 216,33 216,89 201,26 160,66 133,81 

Cena k zisku (PE) 14,5 13,81 12,85 13,36 9,59 

Cena k účetní hodnotě (PB) 9,72 10,07 8,58 11,27 10,07 

Dividendový výnos (%) 1,67 1,66 1,9 2,35 3,22 

Běžná likvidita 1,26 1,13 1,28 1,2 1,24 

Dluh k vlastnímu kapitálu 1,35 1,56 1,74 3,21 2,79 
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Analýza grafu 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj ceny akcie za posledních deset let. (viz Obr. 4) 

 

Obr. 4 Vývoj ceny akcie 

 

Společnost IBM zaznamenala po finanční krizi v roce 2008, kdy její hodnota klesla ze 

130 dolarů na 78 dolarů za akcii, vysoký růst, který se ustálil až v roce 2012 okolo hranice 

dvou seti dolarů za akcii. Od roku 2013 poté cena akcie klesala až na současných 130 dolarů 

za akcii.  

 

Závěr 

Podle vyjádření k posledním poklesům zisků společnosti se IBM odvolávala na slabé 

výdaje na informační technologie a silný dolar, jelikož polovina zisků společnosti plyne ze 

zahraničí. Vzhledem k současné politice centrální banky Spojených státu FED, se 

předpokládá pokles ceny dolaru, což by navýšilo zisky a ty by mohly zapříčinit zvýšení ceny 

akcie. Akcie IBm budou použity do konečného portfolia.  

 

5.2.5 Kinder Morgan Inc. 

 
O společnosti  

Kinder Morgan Inc, která vznikla 23, srpna 2006, je energetická společnost v Severní 

Americe. Společnost vlastní a provozuje přibližně osmdesát tisíc mil potrubí a sto osmdesát 

terminálů. Potrubí podniku Kinder Morgan Inc přepravuje zemní plyn, rafinované ropné 

produkty, ropu, kondenzáty, CO2 a jiné. Jejich terminály uskladňují ropné produkty, etanol, 

chemikálie a pracují s produkty jako je uhlí, ropný koks a ocel. Společnost provozuje těchto 

pět segmentů: plynovody, CO2, terminály, produktové potrubí a Kinder Morgan Canada. 
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V roce 2014 společnost oznámila, že za sedmdesát miliard dolarů sloučí všechny své 

obchodní součásti, které se do té doby obchodovaly samostatně. Tato konsolidace se týká 

podniků Kinder Morgan Inc., Kinder Morgan Management, Kinder Morgan Energy Partners a 

El Paso Pipeline Partners. Tyto společnosti se budou obchodovat pod jediným burzovním 

symbolem a to KMI. Tímto krokem se společnost stala čtvrtou největší energetickou 

společností v USA po Exxon Mobil, Chevron a ConocoPhillips. Generální ředitel společnosti 

uvedl, že pro sloučený podnik bude snažší vstupovat do nových projektů, které se týkají 

potrubního vedení a jiné infrastruktury, což povede k posílení zisků společnosti. [11] 

 

Analýza klíčových ukazatelů 

Zisk na akcii společnosti Kinder Morgan Inc. má v jednotlivých letech negativní vývoj, 

kdy od roku 2013 neprodukuje na akcii téměř žádný zisk a v roce 2015 dosáhl ukazatel EPS 

nulové hodnoty. Rentabilita vlastního kapitálu se pohybuje v nízkých hodnotách a 

v jednotlivých letech klesá. Stejný průběh lze vidět i u rentability aktiv. Hodnoty těchto 

ukazatelů za posledních pět let jsou uvedeny v tabulce 15. 

 

Tab. 15 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

EPS 0,68 0,35 0,01 0,01 0 

ROE (%) 17,59 3,67 8,85 4,35 0,66 

ROA (%) 1,99 0,64 1,66 1,3 0,3 

 

Tržní kapitalizace společnosti Kinder Morgan Inc., která je společně s dalšími daty 

zobrazena v tabulce 16, byla na konci roku 2015 ve výši 33,7 miliard dolarů. Na této úrovni 

se v posledních letech podnik pohyboval, až na rok 2014, kde vykazovala téměř trojnásobek 

této hodnoty. Cena k zisku v posledním analyzovaném roce klesla pod hodnotu třicet. Tato 

hodnota je dvojnásobně vyšší než požadovaná vzhledem ke stanoveným kritériím. Tento 

ukazatel, který ukazuje na to, jak je akcie drahá, dosahoval v minulých letech mnohem 

vyšších hodnot. Oproti ceně k zisku se cena k účetní hodnotě pohybuje v posledním roce na 

atraktivní úrovni, kdy by měla být tržní hodnota pod hodnotou účetní. Vyplácení dividend 

není stabilní, společnost ale vyplatila v posledním roce vysokou dividendu ve výši pěti a půl 

procenta. Běžná likvidita i dluh dosahují hodnot, které jsou typické pro dané odvětví.  

 

 

 



28 

 

Tab. 16 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržní kapitalizace (mld. $) 25,69 36,04 36,99 90,74 33,70 

Cena k zisku (PE) 56,95 288,29 31,33 44,78 29,26 

Cena k účetní hodnotě (PB) 7,06 2,54 2,79 7,23 0,95 

Dividendový výnos (%) 1,03 0,00 2,13 2,41 5,47 

Běžná likvidita 0,37 0,70 0,64 0,59 0,69 

Dluh k vlastnímu kapitálu 4,09 2,58 2,72 3,03 1,23 

 

Analýza grafu 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj ceny akcie za posledních pět let. (viz Obr. 5) 

 

 

Obr. 5 Vývoj ceny akcie 

 

Na grafu vývoje ceny akcie společnosti Kinder Morgan Inc. lze vidět velký propad 

v roce 2015, kdy cena klesla z hodnoty 44 dolarů až na 12 dolarů za akcii. Mezi největší 

příčiny tohoto propadu patří pokles ceny ropy, která klesla za poslední rok z 68 dolarů až na 

hodnotu pod 30 dolarů. 

 

Závěr 

Z důvodu nízkého zisku na akcii, hospodaření podniku a silné návaznosti na klesající 

ropu s nejistým výhledem do budoucnosti se investice do této akcie zamítá.   
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5.2.6 MKS Instruments, Inc. 

 
O společnosti  

Společnost MKS Instruments Inc. vznikla 14, června 1961 a dodává nástroje, 

subsystémy a poskytuje produkty a řešení v oblasti procesního řízení, která měří, kontroluje, 

monitoruje a analyzuje kritické parametry v pokročilých výrobních procesech s cílem zvýšit 

procesní výkonnost a produktivitu. Společnost MKS Instruments, Inc. také poskytuje služby 

spojené s údržbou a opravami svých produktů, softwaru, dále poskytuje instalační služby a 

školení. Podnik působí ve čtyřech segmentech: pokročilé výrobní kapitálové celky, analytické 

řešení, evropský prodej a služby, asijský prodej a služby. 

Podle výsledků společnosti z roku 2015 zvýšila své tržby o čtyři procenta a čistý příjem 

vzrostl o šest procent.  Na růstu tržeb se podílely pokročilé výrobní celky sedmi procenty, 

asijský region jedenácti procenty a americký segment dvěma procenty. [12] 

 

Analýza klíčových ukazatelů 

Zisk na akcii společnosti MKS Instruments, Inc. se průměrně pohybuje mezi číslem dva 

a dva a půl, pouze v letech 2012 a 2013 došlo k poklesu, který byl pravděpodobně způsoben 

poklesem tržeb v těchto dvou letech. To se také odrazilo na rentabilitě vlastního jmění a 

rentabilitě aktiv, které měly podobný vývoj. Obě rentability jinak dosahují dobrých hodnot, 

kdy návratnost vlastního kapitálu překračuje hodnotu desíti procent a návratnost aktiv se této 

hranici přibližuje. Data jsou uvedeny v tabulce 17. 

 

Tab. 17 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

EPS 2,46 0,91 0,68 2,17 2,29 

ROE (%) 13,89 4,77 3,54 11,02 10,87 

ROA (%) 12,2 4,23 3,09 9,53 9,67 

 

Tržní kapitalizace, jak uvádí tabulka 18, se v posledních letech zvýšila a v roce 2015 

dosahovala hodnoty 1,92 miliard dolarů. Cena k zisku se pohybuje na vyšší úrovni, především 

v letech 2012 a 2013 a to z důvodu poklesu tržeb. V roce 2015 dosahoval ukazatel PE 

hodnoty 17,2, ale během roku 2016 poklesl na hodnotu 15, z toho důvodu byla akcie zařazena 

do výběru. Cena k účetní hodnotě dosahovala v posledním roce výše 1,71, která vyhovuje 

požadovaným kritériím.  Dividendu začala společnost vyplácet v roce 2011 a to čtyřikrát do 
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roka. Výše dividendy se v jednotlivých letech pohybovala nad hodnotu dvou procent za rok, 

pouze v roce 2015 dosáhla nižší hodnoty a to 1,87 procent.  Běžná likvidita společnosti byla 

v posledním roce 10,33 a i v předešlých letech dosahovala vysokých pozitivních hodnot. 

Ukazatel dluhu k vlastnímu kapitálu MKS Instruments, Inc. je zobrazen pouze v roce 2011, 

v následujících letech už společnost neměla žádný dluh.  

 

Tab. 18 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržní kapitalizace (mld. $) 1,50 1,34 1,58 1,93 1,92 

Cena k zisku (PE) 12,54 27,17 36,26 20,43 17,20 

Cena k účetní hodnotě (PB) 1,54 1,32 1,57 1,78 1,71 

Dividendový výnos (%) 2,32 2,17 2,31 2,03 1,87 

Běžná likvidita 9,18 10,95 6,85 7,12 10,33 

Dluh k vlastnímu kapitálu 0,002 -  -   - -  

 

Analýza grafu 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj ceny akcie za posledních deset let. (viz Obr. 6) 

 

 

Obr. 6 Vývoj ceny akcie 

Z grafu je zjevné, že akcie je více volatilní, tedy že dochází k výraznému kolísání ceny 

akcie. Z krize v roce 2008 se společnost dokázala navrátit na svou původní cenu na okamžik 

v roce 2010, ale především až v roce 2011, od té doby cena akcie kolísavě roste až do 

současnosti. 

 

 

 

 



31 

 

Závěr 

Vzhledem k dobrým hodnotám rentabilit, stabilitě v zisku na akcii, pravidelné dividendě 

okolo dvou procent, žádnému dluhu společnosti a dobrých hodnot u dalších ukazatelů, je tato 

akcie vhodná ke koupi.  

 

5.2.7 Movado Group, Inc. 

 
O společnosti  

Společnost Movado Group, Inc. (Movado Group) vznikla 2. listopadu roku 1967. 

Podnik navrhuje, prodává a distribuuje hodinky skrze velkoobchod a maloobchod. 

Velkoobchodní segment zahrnuje návrh, zlepšení, zajišťování zdrojů, marketing, distribuci 

hodinek a poprodejní servis a aktivity. Maloobchod společnosti zahrnuje podnikové prodejny. 

Podnik uskutečňuje své aktivity ve Spojených státech, Evropě, na americkém kontinentě 

(mimo Spojené státy), v Asii a středním západě.  

Portfolio značek zahrnuje Coach Watches, Concord, Ebel, ESQ Movado, Scuderia 

Ferrari Watches, HUGO BOSS Watches, Juicy Couture Watches, Lacoste Watches, Movado 

a Tommy Hilfiger Watches.  

Největším konkurentem společnosti je Swatch Group, Ltd. [13] 

 

Analýza klíčových ukazatelů 

Zisk na akcii společnosti Movado Group se v posledních třech letech pohybuje kolem 

stejné hodnoty, v roce 2015 byla hodnota ukazatele 2,02. V roce 2011 dosahoval ukazatel 

záporné hodnoty a to z důvodu nízkých tržeb a ztráty v daném roce. Společnost reagovala a 

podnikla strategická opatření, mezi která patřilo zaměření se na profitabilnější velkoobchod, 

zaměření se na svou značku Movado a na licencované značky, přes které nabízela nové 

produkty a expandovala do Číny. To společnosti přineslo v následujícím roce vyšší tržby a 

podnik se dostal do zisku, který produkuje do současnosti. Podobně jako ukazatel EPS 

reagovala rentabilita vlastního kapitálu i rentabilita aktiv, které dosahovaly v roce 2011 

záporných hodnot. V následujících letech vykazoval podnik dobré hodnoty těchto ukazatelů, 

jak lze vidět v tabulce 19. 
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Tab. 19 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

EPS -1,91 1,27 2,22 1,97 2,02 

ROE (%) -13,06 8,6 14,01 11,47 10,59 

ROA (%) -10,35 6,74 11,04 9,21 8,91 

 

Tržní kapitalizace společnosti byla v roce 2015 ve výši přesahující 616 milionů dolarů, 

dosahuje tedy požadované výše podle kritérií použitých pro výběr vhodných akciových titulů, 

tak jako cena k zisku na akcii, která byla v posledním roce ve výši 13,61. Cena k účetní 

hodnotě akcie dosahovala na konci roku 2015 hodnoty 1,37, která plní požadavky kritérií. 

Společnost má dlouholetou historii v oblasti vyplácení dividend. Podnik ustoupil od vyplacení 

dividend pouze v období, které následovalo po krizi, tedy v roce 2009 a 2010. Mimo tyto roky 

společnost vyplácela dividendu čtyřikrát do roka a dividendový výnos v posledním roce byl 

1,79 procent. Běžná likvidita dosahuje dobrých hodnot, pokles zaznamenal podnik pouze 

v roce 2012 a 2013. Dluh k vlastnímu kapitálu není v tabulce 20, kde jsou jednotlivé 

ukazatele za posledních pět let, zobrazen, jelikož společnost v těchto letech neměla žádný 

dluh.  

 

Tab. 20 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržní kapitalizace (mil. $) 471,1 738,44 1136 695,18 616,49 

Cena k zisku (PE) 14,46 12,44 22,39 14,47 13,61 

Cena k účetní hodnotě (PB) 1,2 1,8 2,46 1,46 1,37 

Dividendový výnos (%) 0,63 0,69 0,59 1,45 1,79 

Běžná likvidita 5,37 4,49 4,83 5,49 5,98 

Dluh k vlastnímu kapitálu -   -  -  -  - 
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Analýza grafu 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj ceny akcie za posledních deset let. (viz Obr. 7) 

 

 

Obr. 7 Vývoj ceny akcie 

 

Po poklesu, který následoval vlivem krize v roce 2008, se společnost dostala na původní 

hodnotu až v roce 2012 a to pomocí strategických opatření, které podnik realizoval v roce 

2011 a zaměřil se především na velkoobchod, prodej své značky a licencovaných značek a 

expanzí na Čínský trh. To zvýšilo tržby, společnost se dostala do zisku a to vedlo k zvýšení 

ceny akcie. V roce 2014 došlo k poklesu ceny akcie na úroveň, kde se akcie pohybuje i 

v současnosti. 

 

Závěr  

Společnost Movado Group dosahuje v posledních letech dobrých hodnot, zvyšuje tržby 

a zisk v jednotlivých rocích. Dividendový výnos roste a podnik není zatížen žádným dluhem. 

Movado Group bylo schopno reagovat na problémové období vrcholící v roce 2011 a navrátit 

se k zisku. Akcie společnosti je vhodná ke koupi.  

 

5.2.8  Nordic American Tanker Limited 

 
O společnosti  

Nordic American Tanker Ltd. je mezinárodní společnost provozující tankery, která byla 

založena 12. června 1995. Podnik vlastní přibližně dvacet čtyři ropných tankerů s označením 

Suezmax, tento termín znamená, že tanker je schopný proplout Suezským průplavem. Dvě 

z těchto lodí jsou nové s průměrnou nosností 156 000 tun. Mezi dceřiné společnosti patří 
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Scandic American Shipping Ltd. a Tankers Ltd. Mezi tankery podniku Nordic American 

Tanker Ltd patří Nordic Harrier, Nordic Hawk, Nordic Hunter, Nordic Voyager, Nordic 

Fighter, Nordic Freedom, Nordic Discovery, Nordic Saturn, Nordic Jupiter, Nordic Moon, 

Nordic Apollo, Nordic Vega, Nordic Breeze, Nordic Aurora, Nordic Zenith and Nordic 

Sprinter. Tankery společnosti byly postaveny v loděnicích různých společností  jako jsou 

Samsung Heavy Industries Co., Ltd, Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., Daewoo 

Shipbuilding and Marine Engineering S.A., Dalian Shipbuilding Industry Co. Ltd. a Bohai 

Shipbuilding Heavy Industry Co. Ltd. [14] 

 

Analýza klíčových ukazatelů 

Zisk na akcii byl ve sledovaných letech 2011 až 2014 záporný, kdy až v roce 2015 

dosáhl kladných hodnot. Důvodem záporných čísel ukazatele EPS byla ztráta v jednotlivých 

letech, ze které se podnik dostal až v posledním roce, kdy zaznamenal zisk 114 milionu 

dolarů. Společnost se od dlouhodobých problémů, které započaly krizí v roce 2008, 

soustředila na získání nových plavidel a inovaci těch starých, především pohonných jednotek, 

aby snížila náklady a stala se konkurenceschopnější. Oproti předchozím rokům se společnosti 

povedlo náklady radikálně snížit a dostala se do zisku. Záporné hospodaření společnosti se 

odráželo i na rentabilitě vlastního kapitálu a rentabilitě aktiv. Tyto ukazatelé se pohybovaly 

jako EPS v záporných hodnotách až do roku 2015, kdy společnost vykázala zisk. Klíčoví 

ukazatele EPS, ROE a ROA za posledních pět let jsou uvedeny v tabulce 21. 

 

Tab. 21 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

EPS -1,53 -1,39 -1,64 -0,15 1,29 

ROE (%) -7,77 -8,73 -12,67 -1,47 13,01 

ROA (%) -6,55 -6,62 -9,49 -1,11 9,51 

 

Tržní kapitalizace společnosti Nordic American Tanker Ltd. se v minulosti pohybovala 

v milionech dolarů. V roce 2015 se společnosti podařilo překonat hranici jedné miliardy a její 

tržní kapitalizace dosáhla hodnoty 1,348 miliardy dolarů. Cena k zisku v jednotlivých letech 

klesala z hodnoty 87,36 z roku 2011 až na hodnotu 11,77 na konci roku 2015. Cena k účetní 

hodnotě v posledním roce vzrostla na hodnotu 1,52, která je stále vhodná vzhledem ke 

stanoveným kritériím.  Společnost vyplácí dlouhodobě stabilně dividendu, která dosahuje 

vysokých hodnot. V roce 2015 představoval dividendový výnos společnosti přes deset procent 

a na následující rok je předpokládaný výnos dvanáct procent. Běžná likvidita dosahuje 
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dobrých hodnot. Dluh k vlastnímu kapitálu byl v roce 2015 0,38. Jednotliví ukazatelé za 

posledních pět let jsou uvedeni v tabulce 22. 

 

Tab. 22 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržní kapitalizace (mil. $) 567,11 465,66 729,27 906,09 1 348 

Cena k zisku (PE) 87,36 20,93 20,04 15,92 11,77 

Cena k účetní hodnotě (PB) 0,62 0,52 0,89 1 1,52 

Dividendový výnos (%) 4,75 10,03 9,27 7,2 10,53 

Běžná likvidita 6,05 11,2 5,49 9,134 6,45 

Dluh k vlastnímu kapitálu 0,27 0,31 0,31 0,28 0,38 

 

Analýza grafu 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj ceny akcie za posledních deset let. (viz Obr. 8) 

 

 

Obr. 8 Vývoj ceny akcie 

 

V grafu lze vidět negativní vliv ztrátových let na cenu akcie společnosti a její pokles 

mezi lety 2009 až 2012, kde se v následujících letech pohybovala cena akcie na podobné 

úrovni a společnost se zaměřila na snižování nákladů a obnovení loďstva. Změny se projevily 

v roce 2015 a na to reagovaly i ceny akcie společnosti Nordic American Tanker Ltd. 

 

Závěr 

Společnosti se v minulých letech nedařilo a v posledním roce došlo k obratu. Je důležité 

uvést, že nízké ceny ropy mají pozitivní vliv na podniky provozující lodní přepravu. Protože 

dochází k zvýšení poptávky po lodní přepravě. Vzhledem k situaci na trhu s ropou a 

s výhledem do budoucna, by to mohlo být příležitostí. Další výhodou oproti konkurenci je, že 

všechny plavidla společnosti jsou třídy Suezmax. Vysoká a pravidelná dividenda zvyšuje 
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atraktivitu akcie. Jedná se o rizikovější akcii vzhledem ke krátké době, kdy se podnik dostal 

zpět k zisku, ale i přesto bude tato společnost součást akciového portfolia.  

 

5.2.9 Sasol Limited 

 
O společnosti  

Sasol Limited, která vznikla 26. června 1979, je holdingová společnost, která vlastní 

dceřiné podniky v oblasti energetiky a chemického průmyslu, které vyvíjejí a prodávají různé 

technologie a zařízení které slouží k produkci a dopravě široké škály látek, zahrnující kapalná 

paliva, vysokohodnotné chemikálie a nízkouhlíkové elektřiny. Sasol Limited podniká ve 

čtyřech segmentech: Jihoafrický energetický klastr, mezinárodní energetický klastr, chemický 

klastr a ostatní aktivity.  

Jihoafrický energetický klastr zahrnuje Sasol Mining, Sasol Gas, Sasol Synfuels, Sasol 

Oil a další. Mezinárodní energetický klastr zahrnuje Sasol Synfuels International a Sasol 

Petroleum International. Chemický klastr obsahuje Sasol Polymers, Sasol Solvents, Sasol 

Olefins and Surfactants a další chemické podniky. Mezi ostatní aktivity společnosti patří 

Sasol Technology, která vyrábí a zásobuje nejrůznějšími rozpouštědly a souvisejícími 

produkty. Produkty podniku Sasol Limited jsou přístupny zákazníkům ve zhruba devadesáti 

zemích a jsou používány k nátěru, tisku, v oblasti plastu, farmaceutik, vůně, lepení a 

v průmyslech jako jsou zemědělství, těžba a chemie. [15] 

 

Analýza klíčových ukazatelů 

V letech 2011 až 2015 ukazatel zisku na akcii pravidelně rostl až na hodnotu 4,04 

v posledním roce, tak jako zisk společnosti i přes pokles tržeb v posledním roce.  Rentabilita 

vlastního kapitálu dosahovala v minulosti vždy vysokých hodnot kolem hranice dvaceti 

procent, mírný pokles byl pouze v posledním roce na úroveň přibližně šestnácti procent. 

Podobný vývoj zaznamenala i rentabilita aktiv, která se držela v minulých letech kolem 

dvanácti procent, jen v posledním roce dosáhla necelých desíti procent. Údaje jsou uvedeny 

v tabulce 23. 
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Tab. 23 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

EPS 2,73 3,23 3,60 4,01 4,04 

ROE (%) 19,56 20,25 19,12 18,45 16,39 

ROA (%) 11,84 12,36 11,6 11,17 9,84 

 

Tržní kapitalizace společnosti Sasol Limited se v posledním roce snížila z důvodu 

poklesu ceny akcie a na konci roku 2015 dosahovala osmnácti miliard dolarů. Cena k zisku 

byla v posledním roce 2015 6,32 a dosahovala nižších hodnot než v předešlých letech. 

Ukazatel ceny k účetní hodnotě byl na konci roku 2015 1,16, což je investičně atraktivní 

hodnota. Společnost vyplácí vyšší dividendu, která se ročně pohybuje kolem čtyř procent. 

Dividenda je vyplácena stabilně již od roku 1995 dvakrát do roka. Běžná likvidita plní 

požadavky kritéria a dosahovala v posledním roce hodnoty 2,58. Sasol Limited má nízké 

zadlužení vzhledem k vlastnímu kapitálu. Zmínění ukazatelé jsou uvedeni v tabulce 24. 

 

Tab. 24 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržní kapitalizace (mld. $) 28,40 27,35 31,82 24,36 18,05 

Cena k zisku (PE) 9,94 8,85 10,75 10,24 6,32 

Cena k účetní hodnotě (PB) 1,57 1,81 2,12 2,20 1,16 

Dividendový výnos (%) 3,49 4,18 3,49 3,85 4,13 

Běžná likvidita 2,13 2,31 2,46 2,85 2,58 

Dluh k vlastnímu kapitálu 0,15 0,24 0,16 0,16 0,22 

 

Analýza grafu 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj ceny akcie za posledních deset let. (viz Obr. 9) 

 

 

Obr. 9 Vývoj ceny akcie 
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Na grafu lze vidět velice strmý pád ceny akcie vzhledem ke krizi v roce 2008. Na 

podobnou výši se akcie společnosti dostaly až v roce 2011. Po vydařeném roce 2014 začaly 

akcie prudce klesat až do konce roku 2015. Tento pokles byl způsoben především poklesem 

ceny ropy, která vedla k nutnosti snižovat náklady a společnost se rozhodla propustit tisíc pět 

set zaměstnanců s plánem propustit další dva tisíce do konce roku 2017. Došlo také ke změně 

dividendové politiky a došlo ke snížení výše dividend.  

 

Závěr 

Sasol Limited je stabilní společnost s dlouholetou historií, pravidelně vyplácenou 

dividendou a s kvalitním vedením. Současným největším problémem je návaznost na cenu 

ropy, která v poslední době zaznamenala výrazný pokles, což se odrazilo i na hospodaření a 

ceně akcií společnosti. S ohledem na negativní predikci vývoje ceny ropy, nebudou akcie 

použity do výsledného portfolia, ale s ohledem k nízké ceně je doporučeno sledovat akcii i 

vývoj ceny ropy, jelikož by se mohlo do budoucna jednat o výhodnou investici.  

 

5.2.10 Torchmark Corporation 

 
O společnosti  

Torchmark Corporation byla založena v roce 1900 a veřejně nabízí své akcie od roku 

1979. Společnost sídlící v Texasu poskytuje životní a zdravotní pojištění ve Spojených 

státech, Kanadě a na Novém Zélandu, kde nabízí své produkty výhradně svými zástupci a 

nezávislými agenty. V oblasti životního pojištění nabízí celoživotní pojištění, rizikové životní 

pojištění a ostatní produkty tohoto charakteru. Ohledně zdravotního pojištění nabízí omezené 

zdravotní pojištění, které je zaměřeno především na léčbu rakoviny a havarijní plány. Mimo 

tyto aktivity společnost investuje do dluhopisů, prioritních akcií, kmenových akcií, 

hypotečních úvěrů, nemovitostí a další. Mezi hlavní dceřinné podniky patří American Income 

Life Insurance Company, Liberty National Life Insurance Company, Globe Life And 

Accident Insurance Company, United American Insurance Company and Family Heritage 

Life Insurance Company of America. 

Mezi konkurenční výhody společnosti patří, že se zaměřuje na demografické skupiny, 

které jsou konkurencí na trhu přehlíženy a vytváří si u nich silné dominantní postavení. Jedná 
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se například o vojenský personál, odbory a rodiny střední třídy žijící v jihovýchodě a 

jihozápadě USA. [16] 

 

Analýza klíčových ukazatelů 

Na konci roku 2015 vykázala společnost Torchmark Corporation zisk na akcii ve výši 

4,16. Hodnota tohoto ukazatele pravidelně rostla ve všech předešlých letech uvedených 

v tabulce 25. Hodnota rentability vlastního kapitálu se v jednotlivých letech stabilně pohybuje 

mezi dvanácti a třinácti procenty. Rentabilita aktiv je také v letech stabilní a pohybuje se 

pravidelně okolo necelých tří procent.  

 

Tab. 25 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

EPS 3,02 3,6 3,79 4,09 4,16 

ROE (%) 12,62 12,88 12,99 12,81 12,04 

ROA (%) 3,04 2,99 2,86 2,82 2,63 

 

Tržní kapitalizace, jejíž vývoj za posledních pět let je uveden v tabulce 26, rostla od 

hodnoty 4,42 miliard dolarů v roce 2014 až do výše 7,13 miliard dolarů v roce 2015. Cena 

k zisku na konci roku byla 13,4 a splňuje požadavek kritérií, která byla stanovena pro výběr 

akcií. Ukazatel ceny k účetní hodnotě byl v posledním roce 2015 v přijatelné výši 1,67. 

Společnost má dobrou historii vyplácení dividend, které jsou vypláceny čtyřikrát do roka, a 

hodnota dividendového výnosu se pohybuje kolem jednoho procenta. Běžná likvidita 

vykazuje nízké hodnoty, které ale jsou vzhledem k oblasti podnikání společnosti v pořádku. 

Dluh k vlastnímu kapitálu dosahoval na konci roku dobré hodnoty 0,3.  

 

Tab. 26 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržní kapitalizace (mld. $) 4,42 4,95 7,1 7,1 7,13 

Cena k zisku (PE) 9,67 10,22 13,75 13,8 13,4 

Cena k účetní hodnotě (PB) 1,06 1,14 1,88 1,57 1,67 

Dividendový výnos (%) 0,98 1,14 1,05 0,84 0,92 

Běžná likvidita 0,19 0,45 0,34 0,33 0,21 

Dluh k vlastnímu kapitálu 0,26 0,3 0,32 0,28 0,3 
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Analýza grafu 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj ceny akcie za posledních deset let. (viz Obr. 10) 

 

 

Obr. 10 Vývoj ceny akcie 

 

V grafu je patrná reakce ceny akcie na finanční krizi v roce 2008, po které se společnost 

navrátila na původní hodnotu na přelomu roku 2010 a 2011. Poté následoval růst. V dubnu 

roku 2014 učinila společnost split v poměru 19:100, tedy došlo k rozdělení akcií, kdy vznikl 

z původního počtu akcií násobně vyšší počet a mezi těmi to akciemi se rozdělí jejich původní 

hodnota. V roce 2015 akcie mírně rostla.  

 

Závěr  

Při analýze společnosti Torchmark Corporation byl zjištěno, že podnik dobře hospodaří, 

dosahuje pravidelného rostoucího zisku a drží nízkou úroveň dluhu. Podle ukazatelů by měly 

být akcie poměrně levné. Vzhledem k výsledkům společnosti a konkurenčním výhodám 

oproti ostatním podnikům na trhu bude akcie součástí konečného portfolia.   

 

5.2.11 VOLKSWAGEN AG  

 
O společnosti  

Volkswagen AG je evropský automobilový výrobce, který mimo svou vlastní značku 

Volkswagen, ovládá ještě značky Audi, Bentley, Bugatti, Porsche, Lamborghini, MAN, 

Scania, SEAT, Škoda Auto a Ducati 

Společnost působí ve čtyřech segmentech: osobní automobily, užitková vozidla, energetika a 

finanční služby.  
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Volkswagen AG zaznamenal v roce 2015 první pokles prodejů od roku 2002. Oproti 

rekordnímu roku 2014, kdy bylo prodáno 10,14 milionu automobilů, a podnik se stal 

automobilkou s největším prodejem, kdy předstihl podnik Toyota, došlo k propadu o dvě 

procenta na 9,93 milionu prodaných aut. Důvodem byl emisní skandál, který se odrazil na 

některých trzích ke konci roku, ale také i slabá poptávka v Číně a propad trhů v dalších 

rozvíjejících se zemích.  

Meziroční pokles značek koncernu zaznamenaly pouze Volkswagen, MAN a Scania. 

Ostatní značky dosáhly kladných hodnot. Podle trhů, zaznamenala společnost pokles v Rusku, 

Jižní Americe, Brazílii, Asii a Číně. 

Již zmíněný emisní skandál, byl zapříčiněn tím, že ve Spojených státech došlo k změně 

emisních regulí, které znevýhodňovaly naftové automobily, a požadovaly snížení jejich 

dosavadních emisí o devadesát procent oproti předchozím požadavkům. Koncern Volkswagen 

AG začal cílit na tento trh o čtyři roky dříve a po změně emisních pravidel nedokázal v tak 

krátkém časovém horizontu reagovat na danou změnu a byl instalován software, který 

upravoval míru emisí oxidu dusíku v závislosti, zdali byl vůz zrovna testován, nebo se 

pohyboval v provozu. V Evropě společnost svolává automobily koncernu a přehrává jejich 

software, v USA je to složitější a problém má řešit bezplatná instalace katalyzátoru.  

Společnosti hrozí vysoké pokuty, ale podle analytiků se pravděpodobně kauza vyřeší 

mimosoudně, nebo dojde k vystavení mnohem nižší pokuty.  

Volkswagen AG v posledních měsících vyměnil šéfa koncernu a změnil firemní 

strukturu. [17] 

 

Analýza klíčových ukazatelů 

K analýze jsou dostupná pouze data končící rokem 2014, z tohoto důvodu bude 

analyzován pětiletý vývoj ukazatelů mezi roky 2010 až 2014. Čistý zisk na akcii koncernu 

Volkswagen dosáhl ve sledovaných letech vrcholu v roce 2012 a poté následoval pokles na 

hodnotu přibližně pěti dolarů na akcii, kde byl i v posledním roce 2014. Podobně tomu bylo i 

u rentability vlastního kapitálu a rentability aktiv, které dosáhly nejvyšších hodnot v roce 

2012 a následně došlo k poklesu na hodnoty pohybující se u ROE okolo jedenácti procent a u 

ukazatele ROA okolo tří procent, jak je uvedeno v tabulce 27. 
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Tab. 27 Ukazatelé 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 

EPS 4,01 8,71 12,18 5,11 5,39 

ROE 16,11 18,8 20,21 11,19 11,56 

ROA 3,46 6,79 7,7 2,92 3,05 

 

Tržní kapitalizace v čase rostla, v roce 2014 dosahovala hodnoty 105 miliard dolarů. Na 

začátku roku 2016 je však její výše 65 miliard dolarů. Důvodem byl pokles ceny akcií 

společnosti. Cena k zisku byla nejvyšší v roce 2013, kdy dosahovala hodnoty 10,72, kolem 

které se pohybuje i na začátku roku 2016. Ukazatel PB dosahuje dobrých hodnot, poukazující 

že účetní hodnota je vyšší než tržní. Dividendový výnos v letech rostl a v roce 2013 překonal 

dvouprocentní hranici, kterou si akcie udržela i v následném roce. Běžná likvidita je vzhledem 

k aktivitám společnosti v pořádku. Data jsou uvedeny v tabulce 28. 

 

Tab. 28 Ukazatelé 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržní kapitalizace (mld. $) 69,85 64,16 99,86 123,5 105,46 

Cena k zisku (PE) 7,67 2,79 5,98 10,72 7,44 

Cena k účetní hodnotě (PB) 1,15 0,82 1,04 1,07 0,92 

Dividendový výnos (%) 1,1 1,31 1,95 2,35 2,15 

Běžná likvidita 1,12 1,04 1,07 1,03 1,02 

Dluh k vlastnímu kapitálu    - 1,52 1,12 1,21 1,2 

 

Analýza grafu 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj ceny akcie za posledních deset let. (viz Obr. 11) 

 

 

Obr. 11 Vývoj ceny akcie 
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Na grafu vývoje ceny akcií společnosti je v roce 2008 na první pohled anormalita, kdy 

došlo k růstu akcií. Důvodem bylo koupení podniku Porsche, na což trh extrémně kladně 

reagoval, následný pokles je pak pokles vzhledem ke krizi, kdy došlo až k určitému oživení 

v druhé půli roku 210. V roce 2015 poklesly ceny akcie o padesát procent z důvodu emisní 

kauzy.  

 

Závěr 

V posledním roce 2015 došlo k poklesu akcií o padesát procent z důvodu emisní kauzy, 

která pravděpodobně nebude mít takové důsledky, jaké se předpokládaly. Zákazníci koncernu 

zareagovali na kauzu poklesem prodejů o pouhé dvě procenta. Vzhledem k tomu, že pokles 

byl zapříčiněn kauzou a ne hospodařením společnosti, je pravděpodobnost návratu ceny 

k předchozí výši. Mimo tuto skutečnost společnost dobře hospodaří a bude použita k tvorbě 

akciového portfolia. 

 

5.2.12 Wal-Mart Stores, Inc. 

 
O společnosti  

Wal-Mart Stores, Inc. ( Wal-Mart) je společnost, která provozuje síť diskontních 

obchodních domů s přibližně jedenácti tisíci obchodů v celkově dvaceti sedmi zemích světa. 

Podnik má více než 2,2 milionu zaměstnanců a jedná se o jednu z největších nadnárodních 

korporací na světě.  

První obchod otevřel Sam Walton roku 1950 v Bentonville v Arkansasu, kde je stále 

hlavní sídlo podniku. Roku 1972 se stal Wal-Mart veřejně obchodovatelnou společností a 

započalo období rychlého rozvoje a růstu. V devadesátých letech už měla korporace 

zastoupení v padesáti státech USA a také v dalších zemích. 

Wal-Mart podniká ve třech segmentech, první je Walmart U.S. se zastoupení ve všech 

padesáti státech Spojených států amerických, Washingtonu D.C. a Puerto Rico, kde provozuje 

všechny tři druhy svých obchodů. Druhý Walmart International podnikající v dvaceti šesti 

státech mimo USA, zahrnující různé druhy obchodů rozdělených do tří hlavních kategorií: 

maloobchod, velkoobchod a další. Posledním segmentem je Sam’s Club, což je spolek skladů 

určen pouze pro členy. Sam’s Club operuje ve čtyriceti osmi státech USA a v Puerto Rico. 
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Mezi hlavní konkurenty společnosti na severoamerickém trhu patří Target, Costo a 

Amazon v on-line nákupech. 

Největšími trhy, na kterých společnost v současnosti operuje, jsou Indie a Čína, které 

mají velký vliv na růst, výnosy a výši ceny akcií. [18] 

 

Analýza klíčových ukazatelů 

Jak lze vidět v tabulce 29, tak zisk na akcii společnosti Wal-Mart se pohyboval za 

posledních pět let kolem hodnoty pěti dolarů. Rentabilita vlastního kapitálu dosahuje 

pravidelně vysoké výše přesahující dvacet procent ročně, kdy v posledním analyzovaném roce 

2015 dosahovala necelých jednadvaceti procent. Rentabilita aktiv se pohybovala kolem 

hodnoty osmi procent, kdy v posledním roce 2015 dosáhla právě této hodnoty.  

 
Tab. 29 Ukazatelé 

Uživatel 2011 2012 2013 2014 2015 

EPS 4,59 4,52 5,02 4,88 5,05 

ROE 24,98 22,45 23,02 21 20,76 

ROA 9,11 8,39 8,57 7,86 8,01 

 

 
Tržní kapitalizace společnosti Wal-Mart byla na konci roku 2015 ve výši sto devadesáti 

sedmi miliard dolarů. Tento ukazatel výrazně klesl a to z důvodu poklesu ceny akcií v roce 

2015. Cena k zisku také v posledním roce poklesla na hodnotu 13,19 a splnila tak 

požadovanou výši stanovených kritérii. Cena k účetní hodnotě dosahuje hodnoty dvou a půl a 

převyšuje stanovené kritériu pro daný ukazatel. Ukazatel však vzhledem k minulosti klesl na 

nejnižší úroveň za posledních pět let. Dividendy společnost vyplácí v letech stabilně a to 

čtyřikrát do roka. V posledním roce vyplatil Wal-Mart dividendu dosahujíc 2,7 procent. Dluh 

k vlastnímu kapitálu v posledních letech klesal a v posledním analyzovaném roce dosahoval 

ukazatel hodnoty 0,6. Vývoj těchto ukazatelů za posledních pět let je zobrazen v tabulce 30. 

 

Tab. 30 Ukazatelé 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržní kapitalizace (mld. $) 204,9 231,62 253,65 280,13 197,27 

Cena k zisku (PE) 12,54 14,27 15,1 17,59 13,19 

Cena k účetní hodnotě (PB) 3,05 3,09 3,46 3,54 2,48 

Dividendový výnos (%) 2,69 2,39 2,42 2,45 2,71 

Běžná likvidita 0,88 0,83 0,87 0,92 0,92 

Dluh k vlastnímu kapitálu 0,83 0,75 0,71 0,74 0,62 
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Analýza grafu 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj ceny akcie za posledních deset let. (viz Obr. 12) 

 

 
Obr. 12 Vývoj ceny akcie 

 

Cena akcie společnosti reagovala relativně dobře na finanční krizi v roce 2008, kdy 

v daném roce cena vzrostla z padesáti na šedesát dolarů a následně se na úroveň padesáti 

dolarů vrátila na konci roku. Výrazný růst akcie zaznamenala v roce 2012. V roce 2015 lze 

vidět strmý pád ceny akcie z necelých devadesáti dolarů až pod šedesát dolarů. Důvodem 

velkého poklesu byl nižší zisk, který byl způsobený silnějším dolarem, jenž snižoval hodnotu 

zahraničních příjmů. Společnost také plánuje restrukturalizaci a uzavře 269 obchodů, z toho 

většinu ve Spojených státech. 

 

Závěr  

Cena akcie v roce 2015 výrazně poklesla a stala se atraktivní pro koupi z důvodu 

schopnosti společnosti vypořádat se s problémy a také z důvodu nadměrně negativní reakce 

trhu na nižší zisk v posledním roce. Hospodaření společnosti vykazuje pozitivní čísla a 

vzhledem k nízké ceně bude akcie součástí konečného portfolia. 
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6 Akciové portfolio 

Pomocí zvolených kritérií, která byla použita při vyhledávání akciových titulů, a 

následné analýze jednotlivých společností, byly do konečného akciového portfolia vybrány 

akcie, jež jsou uvedeny v tabulce 31. 

 

Tab. 31 Vybrané akcie 

č. Vybrané akcie 

1 Deere & Company 

2 Graham Holdings Co 

3 HP, Inc. 

4 International Business Machines Corp. 

5 MKS Instruments, Inc. 

6 Movado Group, Inc. 

7 Nordic American Tanker Ltd 

8 Torchmark Corporation 

9 VOLKSWAGEN AG  

10 Wal-Mart Stores, Inc. 

 

Po analýze jednotlivých společností byly z výběru vyloučeny podniky Kinder Morgan, 

Inc. a Sasol Limited. 

V akciovém portfoliu nebyly zjištěny výrazné korelační vztahy mezi jednotlivými tituly 

a nemělo by tedy docházet k omezení růstu celého portfolia z důvodu právě zmíněné korelace. 

V oblasti správy akcií je nutné pravidelně kontrolovat vývoj jednotlivých společností, jejich 

změny, výsledky jejich hospodaření, účetní závěrky a současný stav na jednotlivých trzích. 

6.1 Porovnání vývoje akciového portfolia s trhem 

Jedním z cílů při tvorbě akciového portfolia bylo, aby dosahovalo lepších výsledků než 

celkový trh. K takovému porovnání bude použit index Standard and Poor’s 500. Tento index 

měří vývoj pěti set amerických akcií, které jsou vybrány pomocí velikosti trhu, likvidity, typu 

odvětví a dalších faktorů, týmem ekonomů a analytiků agentury Standard & Poor. Tento 

ukazatel je využíván jako měřítko vývoje celého amerického akciového trhu.  

Vzhledem k tomu, že výběr akcií byl proveden na přelomu roku 2015 a 2016 bude 

možno index porovnat s výkonností akciového portfolia pouze za první čtvrtletí roku 2016. 

V tabulce číslo 32 jsou uvedeny procentuální změny cen akcií vytvořeného portfolia za první 

kvartál roku 2016. 
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Tab. 32 První kvartál roku 2016 

č. První kvartál roku 2016 Změna (%) 

1 Deere & Company 0,94 

2 Graham Holdings Co -1,02 

3 HP, Inc. 4,05 

4 International Business Machines Corp. 10,05 

5 MKS Instruments, Inc. 4,58 

6 Movado Group, Inc. 7,08 

7 Nordic American Tanker Ltd -9,33 

8 Torchmark Corporation -5,25 

9 VOLKSWAGEN AG  -6,44 

10 Wal-Mart Stores, Inc. 11,73 

  

Nejvyššího růstu dosáhla společnost Wal-Mart Stores, Inc. a International Business 

Machines Corp., které překonaly hranici desíti procent. Nejvyšší pokles zaznamenala akcie 

podniku Nordic American Tanker Ltd.  

Celkově portfolio zaznamenalo za první tři měsíce roku 2016 růst 1,64%. Pokud se tato 

hodnota srovná s růstem ceny indexu Standard and Poor’s 500, který zakončil první kvartál 

zvýšením o 0,77% , tak vytvořené portfolio předčilo trh o necelé procento a splňuje cíl již od 

počátku své existence.  
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit akciové portfolio z tržně podhodnocených 

akciových titulů, které bude dosahovat v následujících pěti letech vyššího růstu než index 

Standard and Poor’s 500, který je měřítkem vývoje celého amerického akciového trhu. 

Pro nalezení podhodnocených akcií byl vytvořen soubor kritérií, který byl použit ve 

vyhledávací aplikaci. Z nalezených akciových titulů bylo vybráno dvanáct akcií, jejíž 

společnosti dosahovaly v minulosti dobrých výsledků, stabilně vyplácely dividendy a měly 

určitý potenciál, ale v posledním období zaznamenaly výrazný pokles ceny.  

Vybrané akcie byly následně analyzovány, kde se zjišťoval v posledních pěti letech vývoj 

zisku na akcii, rentability vlastního kapitálu, rentability celkových aktiv, tržní kapitalizace, 

ceny k zisku, ceny k účetní hodnotě, dividendového výnosu, běžné likvidity a dluhu 

k vlastnímu kapitálu. Poté byl analyzován vývoj ceny akcie za posledních deset let, kdy byly 

zjišťovány jednotlivé výrazné poklesy a růsty. Během analýzy byly zamítnuty dvě akcie. 

Výsledného portfolio bylo složeno z akcií těchto společností: Deere & Company, Graham 

Holdings Company, HP, Inc., International Business Machines Corp., MKS Instruments, Inc., 

Movado Group, Inc., Nordic American Tanker Limited, Torchmark Corporation, 

VOLKSWAGEN AG, Wal-Mart Stores, Inc. 

 Vytvořené portfolio bylo následně porovnáno s indexem Standard and Poor’s 500 

v prvním kvartálu roku 2016. Tento index, který je měřítkem vývoje amerického akciového 

trhu, překonalo portfolio o necelé procento a začalo plnit cíl již v samotném začátku. 
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